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Az Egyesült-Államok kihalt strucz-
féléi. 

Irta : D R S H U K E I . D T R. W . 

(Washington.) 

COPE állította volt fel a Diatryma genust, hogy 
abba egy kihalt nagy termetű, azon időben egyet
len, egyedül ismert madárfajt soroljon, amelyet 
az Egyesült-Államokban találtak meg. COPE 
e fajt /Hairyrna gigantea néven irta le. A hátsó 
végtag csontjainak néhány fossilis maradványát 
évekkel ezelőtt New-Mexico eocénjében talál
ták meg.1 COPE szerint „e faj nagytermetű volt, 
mivel csüdjei proximális végének átmérője 
majdnem kétszerese a strucz ugyanazon mére
tének. Ez a felfedezés a madaraknak e csoport
ját bevezette Észak-Amerikának úgy recens, 
mint kihalt faunájába és beigazolta, hogy az 
amerikai kontinens sem nélkülözte ezeket a 
gigantikus madárfajokat, a melyek a jelen
korban a déli félteke faunáira szorítkoznak . . . 
A nagy termet, a csüdöket teljesen átjáró fora-
menek egymástól távoli fekvése, továbbá a 
keskeny belső szegély a varratszerü facettával 
élesen elkülönítik e formát a Struthionidák 
és Dinornithidák genusától". 

Értekezése további folyamán kiváló búvá
runk megajándékoz bennünket a rendelkezé
sére álló fossilis Diatrgmu gigantea-csontok 
pontos leírásával, sőt néhányat tábláin is 
bemutat. Fent idézett soraiból ítélve hajlandók 
vagyunk azt gondolni, hogy COPE a Diatryma 
gigantea-t valami strucznak tartotta, a mely 
azonban nem tartozik a világ bármely részén 
létező struczszerű madarak egyik genusába 
sem, tehát a RJiea, Struthio, a kazuárfélék, 
Dromaeus. kihalt Drotnomithidák és Dinor
nithidák stb. közé sem. A valóságban COPE 
nyilvánvalóan úgy fogta fel a Diatrymát, mint 
egy a Struthionidák, Rheidák családjaival és 
más struczcsoportokkal coaequális családot. 

Meglehet, hogy COPE tanár később indítva 
érezte magát nézetének megváltoztatására, 
bár ilyen kijelentést tartalmazó közleményt 
tőle nem ismerek. Mégis fel kell ezt tennem 

1 COPK EDWARD DRINKER. Proo. Acad. Nat. Sei. Phila.. 
1876, II; egyszersmind Report of the U. S. Geogra-
phieal Survey Westof the 100 th Meridian (Wheeler's 
Survey. Vol. IV, Palaeontology, p. 70, plate XXXII. 
figs. 23—25. 

Extinct Ostrich Birds of the United 
States. 

BY DR. R. \V. SHUPEI.DT. 

(Washington.) 

It was COPE who created the genus Diatryma 
to contain the rirst and then sole known species 
of an extinct bird of great size that had been 
found in the United States, which he named 
Diatryma gigantea. Fossil remains of somé 
of the bones of its pelvic limb were diseovered 
many years ago in the Eocene of New Mexico.1 

In his account of these, COPE states that 
„this species was of large size, the proximal 
end of the tarso-metatarsi being nearly twice 
the diameter of that of the Ostrich. Its dis-
covery introduced this group of birds to the 
known faunae of North America, recent and 
extinct, and demonstrates that this continent 
has not been destitute of the gigántic forms 
of birds now contined to the southern hemi-
sphere faunae . . . The large size and wide 
Separation of the penetrating foramina, and the 
thin internal edge with the the suturelike facet 
distinguish this form as distinct from any of the 
genera of Struthionidae and Dinornithidae." 

Further on in his contribution, this eminent 
authority presents us with a very füll account 
of the fossil bones he had of Diatryma gigantea, 
and gives figures of somé of them in his 
Plates. Judging from what he says of them, 
as quoted above, one is led to believe that 
he took Diatryma gigantea to be somé sort 
of an Ostrich bird, though a species not 
belonging to any of the existing genera of 
struthious forms in any part of the world, 
such as Rhea, Struthio. or any of the Casso-
waries, or Dromaeus, or the extinct Dromor-
nithidae and Dinornithidae, and so on. In fact, 
he evidently took it to belong to a family 
coequal with the family Struthionidae, Rheidae. 
and other ostrich groups. 

Possibly, later on, Professor COPE was led 
to change this opinion, though no publication 
is known to me wherein he ever made such 
a statement. However, one is led to believe 

1
 C O P E , E D W A R D D R I N K E R . Proe. Acad. Nat. Sei. 

Phila., 1876, II; also Report of the U. S. Geographica! 
Survey West of the 100 th Meridian (Wheeler's 
Survey , Vol. IV, Palaeontology, p. 70, plate XXXII, 
figs. 23-25. 
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azok után, a miket LEMOINB VICTOR e tárgy

ról COPE 1878 köriili párisi vagy rheiuisi 

látogatása után mond.'- Nekem magamnak 

az a meggyőződésem, hogy COPE megmaradt 

abban a hitben, hogy a Diatryma sokkal 

közelebbi rokonságban van a struczszerü 

madarakkal, mint bármely más csoporttal. 

LEMOINE értekezésében pontosan felsorolja 

sok kiváló palaeontologusnak a Gastornis 
rokonságáról nyilvánított véleményét, így a 

PICTET ; 1, PAUL GERVAIS 4 és s , GRAVES S , GUISE ' 

és STANISLAS JIENNIER 8 , CONSTANT PROVOST A , 

LARTET 1 Ü , HEBERT 1 1 és O w E N - é t u . A véle

mények meglehetősen eltértek, a mennyiben 

egyesek a Gastornis legközelebbi rokonait 

az .4nseres-eknél keresték, mások épp úgy 

meg voltak győződve arról, hogy legközelebbi 

rokona az albatros. OWEN a EaUidák-hoz sorozta, 

mások strucznak tartották. 

3 LEMOINE, VICTOR. „Recherches sur les Oiseaux 
fossiles des terrains inférieurs des environs de Reims." 
Reprint, pp. 1—69, Plates I—V. Reims 1878. Az 
l—IV. táblán Gastornis edwardsii, az V. táblán 
Gastornis minor. LEMOINE e kitünö értekezésében 
COPE nagy érdemének mondja, hogy ö a Diatryma 
gigantea-t leírta és New-Mexico fossilis faunáit össze
hasonlította a LEMOINE értekezésében megemlített 
lelőhelyekével. További megjegyzéseiben igy ir: 
„Nous pourrons dans le cours de nos publicatious 
sur les ossements fossiles des environs de Reims 
entrer dans des détails spéciaux au sujet de parallele 
á établir entre la fauné rémoise et la fauné du 
Nouveau-Mexique; en eflet, notre oollection a été 
favorisée dune visite de IL le professeur Cope et 
l'éminent paléontologiste a bien voulu nous faire 
don du süperbe ouvrage publié par le secrétariat 
de la guerre et ou se trouvent décrites et tígurées 
les piéces provenant des couches tertiaires infé 
rieures du Nouveau-Mexique. Le fait le plus sail-
lant qui semble se dégager actuelleuient de cetté 
étude comparative, c'est que si certains types sont 
i'i ' i i n i u n , - á la fauné éocéne de l'ancien et du 
nouveau nionde, leur mode d'association est difte-
renf (p. 7.) 

3 Paléont. t. IV. p. 683. 
4 Zool. et Paléont. franc, p 405. 
I Remarq. sur les ois. fos. 1844. 

6 Essai sur la topographie géognostique de départe-
ment de l'Oise, p. 585. 

' Geologie des environs de Paris, p. 187. 
8 Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. 

XL. p. 554. 
9 Op. cit. t. X L , p. 579. 
1 0 Op. cit. p 582. 
I I Op. cit. p. 1274. 
l> Quarterly Jour. Geol. Soc. Lond., 1856, t. XII, 

p. 204, Pl. III. 

that such was the case from what M . V I C T O R 

L E M O I N E says on the subject, C O P E having 

visited him either in Rheims or in Paris about 

1878.- Personally 1 am of the opinion that 

C O P E continued to believe that Diatrt/ma was 

more nearly allied to the struthious birds than 

to any other group. M . L E M O I N E is careful to 

record in his paper the expressed views of 

many eminent palaeontologists on the subject 

of the affinities of Gastornis, as those of 

P I C T E T 1 1 . M . P A U L G E R V A I S 4 and 5 , G R A V B B 0 , G U I S E 7 

and S T A N I S L A S M E N N I E R C O N S T A N T P R O V O S T " and 

L A R T E T
 L 0 , H E B E R T

 1 1 and O W E N
 1 2 . These opin-

ions exhibited considerable variance, somé 

believing that Gastornis found its nearest 

allies among the .Iwseres; others being equally 

certain that an Albatros was its most inime-

diate relative. O W E N placed itnextto the Rails, 

and a few others believed it to be an Ostrich. 

- L E M O I N E , V I C T O R . „Recherches sur les Oiseaux 
fossiles des terrains inférieurs des environs de Keims." 
Reprint, pp 1—69, Plates I—V. Reims, 1878. Pls. 
I —IV devoted to bones of Gastornis edwardsii, and 
Pl. V to those of Gastornis minor. In this excellent 
brochure M. L E M O I N E gives Professor C O P E credit for 
having described Diatryma gigantea, and then he 
says to compare the fossil faunae of New Mexico 
witb those discovered in the localities he touches 
upon in bis paper. Düring the course of his remarks 
he states that „Nous pourrons dans le cours de nos 
publications sur les ossements fossiles des environs 
de Reims entrer dans des détails spéciaux au sujet 
du parallele it établir entre la fauné rémoise et la 
fauné du Nouveau-Mexique ; en eflet, notre collection 
a été favorisée d'une visite de M. le professeur Cope 
et l'éminent paléoniologiste a bien voulu nous faire 
don du süperbe ouvrage publié par le secrétariat de 
la guerre et oá se trouvent décrites et figurées les 
piéoes provenant des couches tertiaires inférieures 
du Nouveau-Mexique. Le fait le plus saillant qui 
semble se dégager actuellement de cetté étude eom
parative, c'est que si certains types sont cominuns á 
la fauné éocéne de l'ancien et du nouveau monde. 
leur mode d'association est différent." (p. 7.) 

• Paléont. t. IV. p. 683. 
4 Zool. et Paléont. franc. p. 405. 
I Remarq. sur les ois. fos. 1844. 
" Essai sur la topographie géognostique de départe-

ment de l'Oise, p. 585. 
7 Geologie des environs de Paris, p. 187. 
8 Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. 

XL, p. 554. 
9 Op. cit. t. XL, p. 579. 
1 0 Op. cit. p. 582. 
I I Op. cit. p. 1274. 
1 S Quarterly Jour. Geol. Soc. Lond., 1856, t. XII, 

p. 204, Pl. III. 
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A Gastornis parisiensis-en kívül újabban 
még két más, Rheirnsben felfedezett fajt írtak 
le Gastornis minor és G. edwardsii néven. 

Maira EDWARDS a Gastornis parisiensis csont
vázának legfontosabb osteologiai bélyegeit a 
régi Anseresek-tvel találta rokonnak és e 
csoporthoz is. sorolta. 

LEMOINE,-a ki elismeri, hogy a Gastornis né
hány osteologiai bélyege struczszerii, a Gastor
nis edwardsü-TÖ\ szóló jelentését így fejezi be: 
„L ' é tude de la vertébre cervicale du Gastornis 
conlirme donc nos remarques précédentes, á 
savoir qu'il s'agit bien lä d'un type d'oiseau 
tout particulier et se rapproehant, sous cer
tains rapports, des autres classes de vertébrés". 

,.Si on le compare aux autres oiseaux, i l 
offre incontestablement de l'analogie avec les 
Coureurs, les Echassiers et surtout les Ana-
tides." (p. 50.) 

Ámbár oly kiváló szaktekintély, mint MILNE-
EDWARDS az Anatidákhoz utasította, mégis 
úgy látszik, hogy a palaeontologusok általános 
nézete szerint a Gastornis genust képviselő 
kihalt madarak generalizált strucztípusú Eati-
ták voltak, a melyek csontvázukban egész 
sereg más madárcsoportokkal kevert osteolo
giai bélyeget bírtak. Ezt mi egy nagy, gene
ralizált, az eocen-kor idején a féltekék bár
melyikén élt madáron természetesnek találjuk. 

L E CONTE a Gastornist strncznagyságú gáz
lónak tartotta1', míg COUES a rendelkezésünkre 
álló anyag csekély volta alapján COPE Diatryma 
elnevezését a Diatryma gigantea ról elvetette 
ésj e fajt Gastornis gigantea néven a Ga-
stomisuk-lw/, sorolta. Olyan módosítás ez, a 
melyet később, ha majd több anyag áll ren
delkezésünkre, aligha lehet fenntartani. A 
valóságban ezidőszerint sincs erre okunk." 
Nem fogadta el e módosítást az A. 0. U. 

1 3 L E CONTE, JOSEPH. „Elements of Geology". 1883, 
p. 518. 

1 4 COUES ELLIOTT „Key to North American Birds" 
5th. Ed. Vol. II. p. 1092. Ez a módosítás a Keynek 
csak revideált kiadásában (1884. p. 825) szerepel. 

As is well known, besides Gastornis pari
siensis two other species, which were discov-
ered, not so long ago. at Rheims, France, 
have beeil described; they have been nanied 
G. minor and G. edwardsi. 

M. MILNE-EDWARDS was of the opinion that 

the principal osteological characters of the 
skeleton of Gastornis parisiensis pointed to 
the fact that it was related more or less 
nearly to early types of the Anseres, and he 
referred it to that group. 

LEMOINE, who admits that some of the 
osteological characters of Gastornis are stru-
thious, says, in closing his account of Gastor
nis edwardsi, that „L ' é tude de la vertébre 
cervicale du Gastornis confirme donc nos 
remarques précédentes, á savoir qu'il s'agit 
bien lä d'un type d'oiseau tout particulier et 
se rapproehant, sous certains rapports, des 
autres classes de vertébrés". 

„Si on le compare aux autres oiseaux, i l 
offre incontestablement de l'analogie avec les 
Coureurs, les Echassiers et surtout les Ana-
tides." (p. 50.) 

Although referred to the Anatidae by such 
an eminent authority as IL Milne-Edwards, 
it would nevertheless appear that aniong 
palaeornithologists generally the extinet birds 
representing the genus Gastornis were ratite 
forms of generalized struthious types, probably 
presenting a number of mixed osteological 
characters in their skeletons of a number of 
other avian groups, which is something we 
would naturally look for in any large gene
ralized bird that tlourished in eocene-time in 
either hemisphere. 

L E CONTE took Gastornis to he „a huge 
wader as large as an Ostrich" 1 3 while COUES, 
upon the very insufficient evidence we have 
at hand, dropped COPE'S name of Diatryma, 
in the case of D. gigantea, and relegated 
that species to the genus Gastornis as G. 
gigantea, a change that is not at all likely to 
be sustained when additional material comes to 
hand in the future; and, as a matter of fact. 
there is no grouud for it at the present time. 1 4 

1 3 L E CONTE, JOSEPH. „Elements of Geology". 1883, 
p. 518. 

1 4 COUES ELLIOTT. „Key to North American Birds." 
5th. Ed. Vol. II, p. 1092. Boston, 1903. This change 
was first made in the „Kevised Edition" of the Key 
(1884), p. 825. 
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Check-List of North American Birds (1910. 
p. 378) „Fossil Birds of America'' fejezete, 
amelyben Oastornis ordóval találkozunk, a 
Dromaeognathae superordóba sorozva. A Ga-
storms-otáóha egyetlen család, a Gastorni
thidae tartozik, a melynek két genusa COPE 
Diatryma-ja. és MARSH Baromis-a. Eltekintve 
az e helyen megnyilvánuló bölcsességtől, még 
mindig kérdéses, vájjon a Diatryma a Gastor-
nithidae családba tartozik-e? 

LYDEKKER szerint: „az alsó eocén több 
ornitholith-et tartalmaz. Első helyen áll, nagy
sága szerint, a Gastornis, a melyet elsőül 
GASTON PLANTE talált, majd röviddel rá HÉBERT 
is megtalált Bas-Meudon plastikus agyaga alatt 
fekvő conglomerátjában (AVoolwich beds). Leg
újabban DR. LEMOINE V. fedezte fel Rheims 
közel egykorú rétegeiben, E. T. NEWTON pedig 
Angliában Croydonnál (Trans. Zool. Soc. XII . 
p. 143). E madár rokonsági helyzetéről sok 
eltérő nézet támadt. A madár sokkal nagyobb 
volt a strucznál, repülni semmiesetre sem 
tudott és valószínűleg egy Batita volt. Úgy 
látszik, hogy a londoni agyagban talált sérült 
koponya, amelyet OWEN R. (Trans. Zool. Soc. 
Vir. p. 145) Dasornis néven irt le, és a COPE-
féle Diatryma (Proc. Ac. N . S. Phila. 1876, 
p. 11) ugyanazon csoport más-más tagjai 
voltak". 1 5 

Gastornis klaasseni néven irta le E . T. 
NEWTON a fent említett fajt. „Ennél a tibio-
tarsus alkotása arányosan karcsúbb, mint a 
tipikus fajé." 1" 

OWEN RICHARD a „Quarterly Journal of The 

Oeological Society of London" 1856. évi köte
tében kiadott, a Gastornis „tibiá"-járól szóló 
híres és kimerítő értekezésében a többek 
között igy í r : „A tendinosus inesatorna alsó 
nyilasát tekintve a Gastornis inkább az isme
retes nagy szárazföldi és gázló madarakhoz 
és a Dinornithidakhoz hasonlít, mint vala-

LYDEKKER, RICHARD. Art. „Fossil Birds". A Dict. 
of Rinls by A. NEWTON London. 1893. p. 281. 

"•• LYDEKKER, R. Cat. Foss. Birds Brit. Mus. (1891). 
Itt a Gastornitlnilák családja zárja be a második 
urdót, a Ratitákét és a Dromornithidák családja után 
következik, a melyről LYDEKKER igy ir: „Tökéletlenül 
ismert csoport, valószínűleg kapcsolatban áll a követ
kezővel {Gastornithidae).'' 

It was not adopted in „The Fossil Birds of 
North America" in The A. 0. U. Check-List 
of North American Birds (p. 378, 1910), 
where we find au Order Gastornithes, arrayed 
ander a Superorder Dromaeognathae, in which 
occurs a Single family, Gastornithidae, at 
present containing the two genera Diatryma 
of COPE and Barornis of Marsh. Apart from 
the wisdom here displayed, it is yet very 
mucii of a question whether Diatryma belongs 
in the family Gastornithidae at all. 

LYDEKKER states that „The Lower Eocene 
furnishes still more Ornitholithes. First in 
point of size are those of Gastornis, found 
by M. GASTON PLANTE and soon after by M. 

HÉBERT in a conglomerate below the Plastic 
Clay (Wbolwich beds) of Bas-Meudon. It has 
lately been recognized by Dr. V. Lemoine in 
beds of nearly the same age at Rheims, and 
by MR. E. T. NEWTON in England near Croy-
don (Trans. Zool. Soc. XII, p. 143). Much 
difference of opinion has obtained as to the 
affinities of this bird, which was far larger 
than an Ostrich, but it was certainly inca-
pable of flight, and was probably one of the 
Batitae. The owner of an iniperfect cranium 
from the London Clay, for which Sir R. OWEN 
(Trans. Zool. Soc. VII, p. 145) proposed the 
name Dasornis, as well as Prof. COPE'S Dia
tryma (Proc. Ac. N . S. Phila. 1876, p. 11) 
seem to have been other members of the 
same group. 0 1 5 

Gastornis klaasseni is the species described 
by E. T. NEWTON and alluded to above; in it 

the shaft of the tibio-tarsus „is proportionally 
more slender than in the type species".1 0 

Sir RICHARD OWEN, in his celebrated and 

exhaustive paper on the „tibia" of Gastornis, 
published in The Quarterly Journal of The 
Geological Society of London" (1856), says, 
atnong other things, on page 216 : „In the 
aspect of the lower outlet of the tendinous 
canal, the Gastornis more resembles the 
known large wading and landbirds an the 

LYDEKKER, RICHARD. Art. „Fossil Birds". A Biet, 
of Birds by A. NEWTON. London, 1893, p. 281. 

1 0 LYDEKKER, R. Cat. Foss. Birds Brit. Mus. (1891). 
Here the family Gastornitliidae closes the Order (II) 
Ratitae, following the family Dromornithidae, of 
which Mr. LYDEKKER says: „An imperfectly known 
group probably allied to the following". [Gastorni
thidae.] 
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mely vízimadárhoz. Ugy látszik, a Gastornis-
nak ez az osteologiai bélyege a korábbi 
összehasonlító-vizsgálatoknál nem vétetett 
figyelembe. A tibia alkotása — főleg pl. vas
tagságának viszonya hosszához tisztán 
mutatja, hogy a párisi marlár végtagjai zömö
kebbek és rövidebbek a tipikus gázlóknál és 
valószínűleg —• épp úgy mint a hasonló nagy
ságú madarak — inkább a szárazföldi tar
tózkodáshoz alkalmazkodott. Számos össze
hasonlításom eredménye oda vezetett, hogy 
HÉBERT végkövetkeztetéseivel értek egyet, hogy 
t. i . a Gastornis a madarak egy oly genusá
hoz tartozik, a mely minden eddig ismerttől 
különbözik". 

Erre vonatkozólag jusson eszünkbe, hogy 
a ma is élő nagy. struczformájű fajok szíve
sen mennek be a vízbe és jól is úsznak, ha 
a körülmények úgy kívánják. A kazuárok, 
emuk és struczok mind ebbe a kategóriába 
tartoznak és én kénytelen vagyok azt gondolni, 
hogy e vonásukat valamelyik igen magas 
ősüktől örökülték, a melynek organizmusában 
megvolt a gázlók nyoma. 

Ennyit a Gastornithidae-k rokonságáról. 

1913 nyarán én egy új Ditryma-fnjt írtam 
le Diatryma ajax néven. 1 7 E madár körülbelül 
V 3 -a l nagyobb volt COPE Diatryma gigantea-
jánál és valószínűleg arányosan nagyobb a 
teljesen kifejlődött afrikai strucznál. (Struthio 
camelus.) Minthogy utóbbi 8 láb magasságot 
is elér, el lehet gondolni egy kifejlődött 
Diatryma ajax nagyságát és arányait. Nagyon 
valószínű, hogy ez a legnagyobb ismert fossi-
lis madár. 

A Diatryma gigantea fossilis maradványai 
New-Mexiko eocénjéből erednek, a Diatryma 
ajax Wyoming (Wasatch) ugyanazon horizont
jából. Ebből kitűnik, hogy e madarak az 
eocén-korban szélűben el voltak terjedve 
azon a területen, a melyet ma Egyesült-Álla
moknak nevezünk. Nagyon valószínű, hogy 
elterjedésük úgy észak, mint délfelé tovább 
terjedt. 

Az Egyesült-Államokban még legalább két 
más fossilis Ratita találtatott, egyik a Bar-

1 7 SCHÜFBI.DT R. W. „Further Studies of Fossil 
Birds with Descripiions of New and Extinct Species." 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. XXXII, p 287. 

Dinornithidae, than it does any aquatic bírd: 
this character appears not to have been taken 
into consideration in previous comparisons of 
the Gastornis. The proportions of the tibia 
— its thiekness, e. g.. in proportion to its 
length — vvould plainly show, however, that 
the Parisian bird had more robust and shorter 
legs than the typical waders: and pro
bably was, as in other birds of üke dimen-
sions, better adapted for terrestrial life. The 
result of the numerous comparisons which 
I have made lead nie entirely to concur in 
the final conclusions of M. HÉBERT, VÍZ. that 

the Gastornis belongs to a genus of birds 
distinct from all previously known." 

In tIiis connection we must remember that 
several of the large struthious species still 
living readily take to the water, and swim 
well when circumstances demand that they 
do so. Cassowaries, Emeus, and Östliches 
are all in this category, and I must believe 
that this trait has been inherited by them 
from somé remote ancestors of large size, in 
which a strong dash of the wader existed 
in their organizations. 

So much, then, for the affinities of the 
Gastornithidae. 

Düring the summer of 1913 another spe
cies of Diatryma was described by me and 
named Diatryma ajax.17 This was a bird nearly 
one-third larger than Diatryma gigantea of 
COPE, and probably proportionately larger than 
a full-grown African Ostrich (Struthio camelus). 
As the latter often attains a height of 8 feet, 
it is left to the imagination what the size 
and proportions of an aduit Diatryma ajax may 
have been. Without exception, it is probably, 
by far, the largest extinct fossil bird known. 

Such fossil remains as we possess of 
Diatryma gigantea are from the eocene of 
New Mexico, while those of D. ajax are 
from the same horizon in Wyoming (Wasatch). 
This goes to show that these birds had a 
generál distribution during eocene-time over 
the territory now called United States. It is 
very likely that their ränge extended still 
farther both north and south. 

At least two other forms of ratite birds have 
been found fossil in the United States, naniely 

1 7 SHDPELDT, R. W., „Further Studies of Fossil 
Birds with Descriptions of New and Extinct Species." 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. XXXII, p. 287. 
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ornis regem, másik a Laopteryx prisca, mind
kettőt M A R S H írta l e . l s Az elsőt New-Jersey 
eocénjében, a másodikat Wyoming jurájában 
találták. S H A R P É mindkettőt a Rheidae-khe/. 
sorolta, épp úgy, mint a Patagonia eocénjében 
talált Rhea fossilis-\. 

L Y D E K K E R megjegyzi: „Wyoming felső jura 
jának bizonyos madárcsontoknak tartott ma
radványait M A R S H tanár Laopteryx-nek nevezte 
el (Am. Jour. Sei., ser. 3, X X I , p. 341), mivel 
azonban sem teljes leírás, sem kép nincs 
róluk. Ítéletet nem mondhatunk". (Art.: „Fossil 
Birds" Newtons Dict. Birds [lábjegyzet], p. 
280)". Ez nézetem szerint igen bölcs előre
látás. Nagyon dicséretreméltó munka volna 
minden M A R S H által leírt fossilis madarat, a 
melyek most a Yale-University Peabody-
múzeumában vannak New-Havenban (Connec
ticut, U . S. A.), tudományosan lefényképezni, 
újra leírni és publikálni mindazok hasznára, 
a kik ezeket meg akarják ismerni. 

A „Fossil Birds of America" a Barornis 
regens-t, a Diatryma gigantea-val a Gastor-
)(/7//í'í/«e-családba sorolja, hogy milyen alapon, 
azt most, e sorok írásakor egyáltalában nem 
tudom megérteni. 1 1 

Más, csontvázaikban kevert bélyegeket tar
talmazó óriásmadarak fossilis maradványait 
is megtalálták az új világban, megtalálták 
továbbá Délamerika alsó tertiiirjében a Phoro-
rhacos-t és Brontornis-t.'20 

Ismereteink mai állása szerint és a Dia
tryma említett két faja eddig ismert fossilis 
csontjainak, a különböző kihalt Moa-k (New-
Zealand) és a Madagascarban felfedezett kihalt 
struczalkatú madarak azonos csontjaival való 
összehasonlításából kitűnik, hogy sem a Dia
tryma gigantea, sem a Diatryma ajar nem 
áll a felsorolt formákkal rokonságban. E tény 
különösen akkor nyilvánul meg, ha a két 

" MARSH, 0. C. Americ. Jour. Sei., XLVTII. p. 344 
(1895); loc. cit. XXI. p. 341 (1881). 

'•' The A. 0. U. Check-List of North American 
Birds. 3-ik kiadás 1910, p. 379. 

8 0 MERCERAT és MORENO An. Mus. La Plata, i. 
(1891), és AMEOHINO, Revist. Argent. Hist. Nat., 
pp. 441—453. Az előbb emiitett pazar munkát meg
jelenésekor kiváló szerzőjétől ajándékba kaptam. 

the Barornis régens and the Laopteryx pirisca, 
both deseribed by M A R S H . l ! S The first was 
found in the Eocene of New Jersey, and the 
latter in the Juras sic of Wyoming. Sharpé 
placed both of these in the Rheidae, as he 
did Rhea fossilis from the Eocene of Pata
gonia. 

L Y D E K K E R remarks: „C értein retnains from 
the Upper Jurassic of Wyoming being 
regarded as ornithic have received the name of 
Laopteryx from Prof. M A R S H (Am. Jour. Sei., 
ser. 3, X X I , p 341). but in the absence of 
füll deseription and tigures our jugdment may 
be suspended" (Art, „Fossil Birds", Newton's 
Dict. Birds. [footuote], p. 280). This, it occurs 
to me, was a very wise precaution; and as 
a matter of fact, it would be an excellent 
piece of work to have all the fossil birds 
deseribed by Marsh, now deposited in the 
Peabody Museum of Yale University at New 
Häven, Connecticut, U. S. A. , scientifically 
photographed, redeseribed, and published for 
the use of all those desiring to know about 
or use them. 

In the „Fossil Birds of North America" 
we tind Barornis régens placed with Diatryma 
gigantea in the family Gastornithidae, and 
tor what reason I am, at this writing, quite 
unable to sav.1 : 1 

Other giant-birds exhibiting mixed charac-
ters int heir skeletons have also been diseov-
ered through their fossil remains in the New 
World, as I'hororhacos and Brontornis from 
the Lower Tertiary of South America. 2 0 

In so far as we are aware, and upon com-
paring such parts of fossil bones of the two 
known species of Diatryma now in the hands 
of science with the corresponding bones of 
the various species of extinct Moas of New 
Zealand, and with such struthious extinct birds 
as have been diseovered in Madagascar, it 
would appear that neither Diatryma gigantea 
nor D. ajax were especially related to such 
forms. This fact becomrs evident upon com-

MARSH, 0. ('. Amer. Jour. Sei., XLV1II, p. 344 
(1895); loc. cit. XXI, p. 341 (1881). 

" The A. 0. ü. Check-List of North American 
Birds. 3d Edition, 1910, p. 379. 

A 0 MKRCEKAT and MOHKNO. An. Mus. La Plata, i. 
11891), and AHKOHINO, Revist. Argent. Hist. Nat. i. 
pp. 441—453 A gift of the Hrst-nanied superb work 
was niade me by its distinguished authors at the 
time of its appearance. 
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Diatryma csüdjeinek meglevő részeit össze-
hasoiditjuk a Moa (Dinornis) azonos ré
szeivel. 

A nélkül, hogy részletekbe mennénk, köny-
nyen megtehetjük ezt a jelen értekezéshez 
mellékelt táblák alapján. Az I. tábla 4-ik rajza 
a Diatryma gigantea csüdjének proximális 
részét, a IV. tábla 14-ik rajza a Moa csüdjét 
ábrázolja. A perforáló foraminák helyzetének 
és egymáshoz való \iszonyának különbsége 
a két fajnál azonnal szembeötlik épp úgy, 
mint a két csüd éleinek határa. 

Ennél az összehasonlításnál azonban mégis 
találunk bizonyos hasonlóságot, a melyet gon
dosan figyelembe is kell vennünk. Ha a II tábla 
7. rajzát összehasonlítjuk az V-ik tábla 15. 
rajzával, észrevesszük, hogy a hátsó trochleáris 
nyúlvány magasabb izületi felülete fokozatosan 
és szabályosan kifelé van hajlítva. Ez nincs 
meg a közönséges strucznál {Struthio camelus), 
a mit e madár csüdjének középső trochleáris 
nyúlványának hátsó nézetében való össze
hasonlításakor látunk (III. tábla 13. rajz). 

Egyébként a Diatryma csüdje hypotarsusá-
nak inorphologiája inkább a Slrutliio-évul egye
zik meg, mint a Dinornis-éviü, minthogy utóbbi
nál két hypotarsális nyúlvány és közöttük 
egy széles bevágás van, míg úgy a Struthio-
nál, mint a Diatrymá-nél a hypotarsnst egy 
előrenyúló, középső hosszanti borda képezi, 
a mely többé-kevésbbé egészen a csont száráig 
lenyúlik. 

A Diatryma gigantea (CoPE-típus) fossilis 
maradványainak a Moa és struez megfelelő 
csontjaival való pontos összehasonlítása alap
ján az a nézetem, hogy C O P E a Diatryma 
gigantea nagyságát kissé túlbecsülte; magam 
is túlbecsültem a Diatryma ajax magasságát 
egyik régebbi dolgozatomban.'1 Állításom azon 
alapszik, hogy a Diatryma ajax ot leíró dol-

3 1 SHCEEI.DT R. W. loc. 0. p. 290. 

Aquila XX. 

paring those parts of the tarso-metatarsi we 
have in our possession of the first-named two 
species with the corresponding parts of that 
bone of the pelvic limb as it occurs in any 
Moa (Dinornis). 

Without going into détails, this may read-
ily be done by the use of the figures in 
the Plates accompanying the present article. 
Especially should it be done with respect 
to F ig 4 of Plate I with the anterior aspect 
of the proximal extremity of the tarso-meta-
tarsus of a Moa, shown in Fig. 14 of Plate 
IV. The differences in the positions and rela-
tions to each other of the „perforating fora-
mina" in the two species are at once appar-
ent, as well as is the generál contour of 
the suinmits of the two bones. 

In such a comparison there is, however, one 
resemblance which should be carefully noted. 
It will be appreciated, upon comparing Fig. 7 
of Plate II with Fig. 15 of Plate V, that the 
raised articular surface of the posterior troch-
lear projection or process is carried upwards 
to a bltint-pointed termination on the shaft, 
which blunt-point is gradually and generally 
deflected toward the outer side. This is not 
the case in the common O s t r i c h (Struthio 
camelus), as will be observed by making a 
similar comparison with the posterior aspect 
of the mid-trochlear projection of the tarso-
metatarsus of that bird. here shown in Fig . 
13 of Plate III. 

On the other hand, the inorphology of the 
hi/jiotarsus of the tarso-metatarsus of Diatryma 
agrees much better with Struthio than with 
Dinornis, as in the latter there are two 
hypotarsial projections with a broad, Iongi-
tudinal groove between them; while in both 
Struthio and Diatryma the hypotarsns isrepre-
sented by a prominent, median longitudinal 
erest extending more or less down the shaft. 

Upon making more careful comparisons of 
the fossil matériái representing Diatryma 
gigantea ( C O P E ' S type) with the corresponding 
parts of bone in Moas and Ostriches, I am 
inclined to believe that C O P E somewhat over-
stated the size of Diatryma yigantea, and I 
certainly over-estimated what the height of 
Diatryma ajax may have been in a f o r m e r 

paper of mine.-1 My reason for making this 

" SHOFELDT, R. VV. loc. cit., p. 290. 
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gozatom publikálása óta több mérést végeztem 
a Diatryma, Struthio és Dinornis csontjain. 
Ezt a U . S. National Museum előzékenysége 
tette lehetővé, a melytől engedélyt nyertem 
a csüdök lemérésére és lefényképezésére. 
Kellemes kötelességet teljesítek, midőn a 
nevezett Intézet készségét, főként pedig GIDLEY 

JAMES W . és DR. RICHMOND C. W . múzeumi őr 
urak szívességét megköszönöm, a kik lehetővé 
tették, hogy a kívánt adatokat megszerez
hessem. 

A fényképek a jelen dolgozatomhoz csatolt 
táblákon természetes nagyságban vannak kö
zölve, a különböző csontok és csontrészletek 
pedig oly helyzetben vannak ábrázolva, hogy 
bármely átmérőjüket könnyen lehet lemérni 
ós ezáltal a faj valószínű nagyságát össze
hasonlítás útján megállapítani. így például 
a Diatryma gigantea csüdjének átmérője a 
csont proximalis végének legszélesebb részén 
9'5 cm (I. tábla 4. rajz). Teljesen kifejlődött 
struczon (Struthio camelus) ugyanez az átmérő 
7'7 cm hosszú (III. tábla 12. rajz). Ugyanez 
a méret a Diatryma ajax-i\k\ 12 —13 cm, vagy 
közel kétszerese a struczénak. Minthogy a 
strncz 8 láb magasra is megnő, ezért a 
kifejlődött Diatryma ajax 14—15 láb magas 
lehetett, sőt talán több is, a mi, még ha nem is 
annyi, mint azt az első becslés után gondoltam, 
feltétlenül és kétségtelenül az eddig ismert 
legnagyobb madáróriásra vall. 

Hasonló becslések eszközölhetők a táblákon 
közölt többi csontok összehasonlítása és le-
mérése a lapján; az eredmények nagyjából a 
vázoltak lesznek. 

Az I. tábla 3-ik képe a CoPE-fé le Diatryma 
gigantea jobboldali csüdjének középső troch-
leáját ábrázolja Legszélesebb pontjának át
mérője 3 7 cm. A közönséges strncz középső 
csüd- trochleájának megfelelő mérete 3'9 cm 
(III. tábla 13. rajz), azaz 2 mm-el szélesebb 
a Diatryma giganteá-\\i\\. Éppen ezért nem 
tudom megérteni, hogyan állíthatta COPE tanár, 
hogy a Diatryma gigantea oly nagy madár 

statement is due to the fact that, since Pub
lishing my account of Diatryma ajax, I have 
made somé measurements of the bones in 
question in Diatryma, Struthio and Dinornis. 
This has been made possible through the 
kindness of the U. S. National Museum in 
permitting me to measure the tarso-metatarsi 
of the birds named, as well as to make 
photographs of the same. It affords me plea-
sure to thank that institution for this cour-
tesy, especialty MR. JAMES W. GIDLEY and 
Dr. C. W. RICHMOND, curators in that museum, 
for their kindness in extending facilities to 
me with respect to securing the desired data 
from the specimens. 

Al i these photographs are reproduced nat
ural size in the Plates illustrating this article; 
the various bones, or parts of bones, are 
presented in such positions that one is easily 
enabled to make accurate measurements of 
any of their diameters and thus compare the 
probable size of the species to which they 
belonged, for example, the transverse dia-
meter of the summit of the tarso-metatarsus 
of Diatryma gigantea measures 9'5 centimé
tere at its widest part. (Eig 4, P l . I). In a 
full-grown Ostrich (S. camelus) the corres-
ponding diameter measures but 7'7 centi
métere (Fig. 12, P l . III). This diameter in 
Diatryma ajax probably measured about 12 
or 13 centimétere, or not quite double what 
it measures in an Ostrich. As an Ostrich often 
grows to be 8 feet tall. a full-grown Dia
tryma ajax may have attained a height of 14 
or 15 feet, perhaps even more, which, al-
tbough by no means as great as the first 
estimate made, would nevertheless be a giant 
of a bird, and doubtless the largest of the 
Class known at the present time. 

Similar estimates may be made by mea-
suring and comparing the other bones in the 
Plates, and the resulting estimates will be 
found to be about the same. 

In Fig 3 of Plate I of this paper, we 
have the middle trochlea of the right tarso-
ruetatarsus of Diatryma gigantea, natural size, 
from COPE'S type. Where it has the greatest 
width, it measures, transversely, 3'7 centi
métere. The corresponding projection in an 
adult Ostrich (Fig. 13, PI. III), measured 
across at the same point, has a correspond
ing width of 3'9 centimetere, or 2 mm. more 
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volt, a milyennek ő állította. COPE bizonyára 
a két faj csüdjei proximalis végei-nek szé
lességét hasonlította össze. A Diatryma gigan
tea csüdjének proximalis vége sokkal szélesebb 
a struczénál; ha a Diatryma ajax ug\anezen 
részét össze lehelne hasonlítani a struczéval, 
még az tűnne ki, hogy a D. ajax közel 20 
láb magas madár volt, csakhogy mindezideig 
még nem találták meg a Diatryma ajax csüd
jének proximalis végét. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
még eddig semmit sem tudunk a Diatryma 
gigantea és Diatryma ajax tibiotarsusának 
és csüdjének hosszáról. Ha hosszúak és kar
csúak voltak, akkor a madarak még maga
sabbak lehettek, ellenesetben, ha t. i a nevezett 
csontok rövidek és vastagok voltak, mint egyes 
Moaknál (IV., V. tábla, 14—15. rajz), akkor 
aránylag kisebb termetüeknek kellett lenniök. 

A leghosszabb madárszárcsont (tibiotarsus) 
a melyet ismerek, egy Moa-é, hossza három 
láb és három hüvely. Ez a szép példány most 
a Canterbury Múzeumban van (Christchurch, 
New Zealand), leírása valószínűleg HAMILTON 
tollából ered. (Trans. N . Z. Inst. 1893.) A 
szárcsont egy kétségtelenül 12 láb magas, 
tehát a Diatryma ajax-niú jóval kisebb, South-
Island-i (New Zealand) Dinornis maximiis-\ó\ 
való. COPE nak a Diatryma gigantea nagysá
gára vonaikozó becslése tehát már csak a 
történelemé, a mit bizonyít L E CONTE i s : 
„1876-ban publikálta COPE, hogy a San Juan-i 
medencze alsó eocénjében felfedeztek egy 
óriás madarat. A Diatryma gigantea COPE 
szerint a futó madarak (Cursores, siruczcsalád) 
és a párisi medencze kihalt Gastornisá-nuk 
jellemző bélyegeit egyesíti magában. Csüdje 
után ítélve a strucznál kétszer nagy' bb volt ." 3 1 

Minthogy „kétszer nagyobb" és „kétszer 
magasabb" mást és mást jelent, ezért e ki-

S* L E CONTE, JOSEPH l o c . c . p. 516 . 

than in Diatryma yigantea. This being the 
case, I am at a loss to understand how it 
was that Professor COPE estimated that Dia
tryma gigaidea was a bird as large a s he 
claimed it to be. To be sure, he compared 
the widths of the proximal extremities of the 
tarso-metatarsi of these two species where 
D. gigantea has a considerably greater width 
over that of an O s t r i c h , and if such a com
parison were made between Diatryma ajax 
and an Ostrich, it would probably result in 
our believing that the former was a bird that 
may have grown to have been something like 
20 feet in height; but up to date we have 
not found the proximal extremity of the tarso-
metatarsus of Diatryma ajax. 

Then we must not lose sight of the fact 
that we know, as yet, nothing of the lengths 
to which the tibio-tarsi and tarso-metatarsi 
of either Diatryma gigantea or D. ajax 
attained. Were they long and comparatively 
slender bones, the heights to which these 
birds grew would be materially increased, 
while on the other band, they would be rela-
tively shorter or of less stature were those 
bones short and thick as in somé Moas (Fig. 
14 and 15, Pls. IV and V). 

The longest tibio-tarsus of any bird known 
to me is of a Moa; it measures in length 
three feet and three inches. This fine specimen 
is now in the Canterbury Museum, Christ
church, New Zealand, and its description has 
probably been given us by H A M I L T O N (Trans. 
N . Z. Inst., 1893). This bone belonged to a 
specimen of Dinornis maximus of South 
Island (N. Z ) , a species that doubtless grew 
to b e 12 feet tall, and consequently was a 
much smaller fowl than Diatryma ajax. 
C O P E ' S estimate of the size of his Diatryma 
gigantea has already passed into history, to. 
instance which we find Le Conte stating that 
„In 1876 C O P E published the discovery of a 
gigantic bird írom the lowest Eocene of the 
San Juan basin. The Dialry > a gigantea, 
according to C O P E , combines the characters 
of the Cursores (ostrich f a m i l y ) with those 

of the extinct Gastornis of the Paris basin. 
Judging from its foot, it was double the s i ze 

of an Ostr ich"."- ' 

• ' L E CONTE, JOSEPH. IOC. cit., p. 516. 
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jelentés a kérdés sok vizsgálóját tévedésbe 
ejtette. Ha lába után ítélve, a Diatryma 
gigaateá-t mégegyszer oly magasra becsüljük, 
mint a struczot, akkor előbbit lti láb magas
nak kell vennünk, és ha ugyanezt a becslést 
alkalmazzuk a Diatryma ajax-ra, úgy ezt még 
5—6, sőt 7 lábbal is magasabbnak kell tar
tanunk a l>. giganteá-\\&\. 

Nekem meggyőződésem, hogy a Diatryma-
genus eddig ismert képviselőinek szervezeté
ben több volt a struczczal, mint a Gastornissal 
közös vonás, és ezért nem a Gastornithidae-k-
hez sorolandók az Anseriformes-ek és Ichty-
oraiformes-ek közé. a mint ezt S H A R P É tette 
a „Hand-List of Birds"-ben (Vol. I. p. 230). 

Bármilyen lett légyen is rokonságuk, semmi-
esetre sem állottak egyrészt a lúdfelékhez, 
másrészt az Ichtyornithidae-khez közel. 

Epp úgy, mint a Gastornis, a Diatrymá-k 
is a madaraknak egy az eddig ismertektől 
teljesen különböző családjába tartoztak. E 
család nevéül a Diatrymidae-t ajánlom Három 
nagyméretű madár tartozik ebbe, mindegyiknek 
három mellső lábujja volt, csüdjük és lábaik 
alkotása olyan, a milyennek C O P E és én leírtuk. 
Szervezetükben talán volt valami a Gastornis-é-
ból, de valószínűleg megvolt bennük a gáz
lók és még inkább a Ehea-i\em (a melytől 
az amerikai struczok is leszármaznak) némely 
bélyege. Kétségtelenül óriás, repülni nem tudó 
madarak voltak, tehát mellcsontjuk sem viselt 
tarajt. Ezideig nem tudjuk, milyen lehetett 
koponyájuk, sem többi csontjuk, kivéve az 
eddig felfedezetteket. 

Vannak bizonyos jelek, a melyek arra en
gednek következtetni, hogy a Dinornis bélye
geiből is bírnak némelyet (v. ö. a 11. és 15. 
rajzokat). 

Erőszak nélkül és mint csoport a Diatrymi-
formes-eka, Ralitá-k között foglalhatnak helyet 
a Rheiformes csoport közelében; a linearis 
leszármazásban inkább megelőzik, mint követik 
ezeket. 

As ,double the s i ze" and „double the 
height" may mean two very different t h i n g s , 

this S t a t e m e n t has misled not a f e w students 
of the subject, Surely, if „judging from its 
foot", Diatryma gigantea is estimated to h a v e 

been „double the height" of an O s t r i c h , it 

would seem that it could have a t t a i n e d a 

height of 16 feet, and making the s a m e esti

m á i é for D. ajax, it was a s p e c i e s s o m é five 
or six or even seven feet taller. 

Personally I am of the opinion that the 
now known representatives of the g e n u s 

Diatryma had more Ostrich in their O r g a n i 

zation than they had Gastornis, and surely 
they are not to be placed in the Gastorni
thidae and arrayed in an Order, between the 
Orders Anseriformes and Ichtityornithiformes, 
as SHARPÉ has them in his „Hand-List of 
Birds" (Vol. I, p. 230). 

Whatever their affinities may h a v e b e e n , 

it was not with the anserine fowls upon the 
one hand and the toothed Ichthyornithidae 
upon the other. 

As iu the case of Gastornis, they b e l o n g 

to a family of birds quite distinct f r o m all 
those previously known to science, and f or 
such a family I propose the name Diatry-
midae. They were gigantic birds with t h r e e 

anterior toes, and possessing c h a r a c t e r s i n 

their tarso-metatarsi and feet already d e s e r i 

bed by Cope and myself. Possibly t h e y m a y 

have had something of Gastornis in their 
organizations but more likely had a deal of 
the wader in them, and still more of the 
stock from which the American ostriches, 
such as the Rheidae, have arisen. Doubtless 
they were huge flightless birds, lacking any 
keel to the sternum. As yet we have a b s o -

lntely no means of knowning what their s k u l l s 

were üke, or indeed any part of their skele-
tons beyond the fossil bones already diseov-
ered. 

There is a farát hint as to there being 
somé Dinornis in them (compare Figs. 11 a n d 
15 of the present paper) 

Without any violence, and as a group, 
Diatrymiformes, they would stand among the 
struthious groups {Ratitae) in the near neigh-
borhood of the Rheiformes, preceding t h e m 

in a linear arrangement rather than following 
them. 





TAB. 1 AQUILA TOM XX. 1913. 

Phot. Shufeldt 



AQUILA T O M . XX. 1913. TAB. II. 

Phot. Shufeldt 







TAB. III AQUILA T O M . XX 1913. 

Phot. Shufeldt. 



AQU I LA T O M . XX. 1913. 
TAB. I\ 

Phot. Shufeldt. 







TAB. V. AQUILA T O M . XX. 1913. 

Phot. Shufeldt. 
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A táblák magyarázata . 

(Minden rajz természetes nagyságban ábrázolja a 
csontokat és az eredeti példányokról a szerző által 

készített fényképek alapján készült.) 

I. tábla. 

1. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
középső trochleája a külső oldalról; felső 
részen a csiid szárának törési vonala. COPE 

típusa. V. ö. 2. és 3. ábrával. 

2. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
középső trochleája elölnézetben; felső részén 
a csiid szárának törési vonala. COPE típusa. 
V. ö. 1. és 3. ábrával. 

3. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
középső trochleája hátsó nézetben; felső 
részén a csiid szárának törési vonala. COPE 
típusa. V. ö. 1. és 2. ábrával. 

4. ábra. A Diatryma gigantea baloldali csüdjének 
proximális vége elölnézetben. Term. nagys. 
Coi'E típusa. 

5. ábra. A Diatryma gigantea baloldali csüdjének 
kiilső trochleája elölnézetben, distalis végé
vel lent, felső részén a csüd szárának törési 
vonala. Term. nagys. COPE típusa. 

6. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
külső trochleája külső oldalról nézve. Term. 
nagjs COPE típusa. 

II. tábla. 

7. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
külső trochleája hátsó nézetben; felső részen 
a csüd szárának törési vonala. Term. nagys. 
COPE típusa. 

8. ábra. A Diatryma gigantea jobboldali csüdjének 
külső trochleája a belső oldalról nézve; 
felső részén a csüd szárának törési vonala. 
COPE típusa. V. ö. 5., 6. és 7. ábrával. 

9. ábra. A Diatryma ajax baloldali csüdjének kö
zépső trochleája a belső oldalról nézve, 
felső részén a csüd szárának törési vonala. 
Term. nagys. SHÜFBLDT típusa. 

10 ábra. A Diatryma ajax baloldali csüdjének kö
zépső trochleája elölnézetben; felső részén 
a csüd szárának törési vonala. Term. nagys. 
SHCFEI.DT típusa. 

11. ábra. A Diatryma ajax baloldali csüdjének kö
zépső trochleája hátulról nézve; felső részén 
a csüd szárának törési vonala. Term. nagys. 
SHÜFELDT típusa. 

III. tábla. 

12. ábra. Felnőtt struez (Struthio camelus) baloldali 
csüdjének proximális vége (felénél keve
sebb) elölről nézve. Term. nagy. Az U. S. 

Explanation of pl.ttes. 

(AU the tigures are natural size. and are reproductions 
of photographs, made direct from the specimens by 

the author.) 

Plate 

Fisr. 1. Middle trochlea of the right tarsometatar-
sus of Diatryma gigantea; outer aspect, 
with the line of fraclure from the shaft, 
above. Cope's type. Compare with Figs. 
2 and 3 . 

Fig. 2. Middle trochlea of the right tarso metatar-
sus of Diatryma gigantea; anterior view, 
with the line of fracture from the shaft, 
above. Cope's type. Compare with Figs. 
1 and 3 . 

Fig. 3 . Middle trochlea of the right tarso-metatar-
sus of Diatryma giqantea : posterior aspect, 
with the line of fracture from the shaft, 
above. Cope's type. Compare with Figs. 
1 and 2. 

Fig 4. Proximal extremity of the left tarso-metatar-
sus, anterior view, natural size, of Diatryma 
gigantea. Cope's type. 

Fig. 5. Outer trochlea of the right tarso-metatarsus 
of Diatryma gigantea, Cope's type. Nat 
size, anterior aspect, with the distal portion 
below, and the line of fracture from the 
shaft, above. 

Fig. 6 Outer trochlea of the right tarso-metatar
sus of Diatryma gigantea, nat. size, outer 
aspect. Cope's type. 

Plate II. 

Fig. 7. Outer trochlea of the right tarso-metatar
sus of Diatryma gigantea. Nat. size ; pos
terior aspect with the line of fracture from 
the shaft, above. Cope's type. 
Outer trochlea of the right tarso-metatar
sus of Diatryma gigantea; inner aspect. 
The line of fracture from the shaft, above. 
Cope's type. Compare with Figs. 5, 6 
and 7. 

Fig. 9. Middle trochlea of left tarso-metatarsus 
of Diatryma ajax, viewed upon inner 
aspect. Nat. size. The line of fracture from 
the shaft, above. Shufeldt's type. 

Fig. 10. Middle trochea of left tarso-metatarsus of 
Diatryma ajax. seen upon anterior aspect. 
The line of fracture from the shaft. above. 
Nat size. Shufeldt's type. 

Fig. 11. Middle trochlea of the left tarso-metatar
sus of Diatryma ajax, seen upon posterior 
aspect. Nat. size. Line of fracture from 
the shaft, above. Shufeldt's type. 

Plate III. 

Fig. 12. Left tarso-metatarsus of an aduit Os t r i ch 
(Struihio camelus). Anterior aspect, some-
what less than half ot superior portion. Nat. 

Fig. 8. 



National Museum egy számozatlan (talán 
valamely állatkerti?) példánya alapján. Az 
egész csont 49 cm hosszú. 

13. ábra. Ugyanennek distalis vége hátidról nézve. 
Term. nagys. A képen láthatók a belső 
mellső trochlea csökevényes maradványai, 
<Í, itt kis kiugró csonttá redukálva. 

size. From an unnumbered specimen in the 
collection ot the U. S. National Museum. 
(From somé zoological garden ?) Total 
length of this bone equals 49 centimeters. 

Fig. 13. Lower portion of the same bone shown in 
Fig. 12 of this Plate. Posterior view; nat. 
size, a, vestigial remains of the inner ante
rior trochlea, here reduced to a small 
process. 

IV. tábla. 

14. ábra. Egy Moa (Dinornis sp.? New Zealand) bal
oldali csüdje, elölről nézve. Term. nagys. 
(Az U. S. Nat. Mus. gyűjteményének 71G4. sz. 
darabja). New Zealandból. (E kihalt fajok a 
gyűjteményben nincsenek eléggé képviselve.) 

V. tábla. 

15. ábra. Ügjanaz, mint a 14. ábra hátulról nézve. 
Term. nagys. Középső trochleáját v. ö. 
I. tábla, 3. ábra és II. tábla 11. ábrával. 
Ez a csont úgy tetszik, recens madáré; 
csupán subfossilis. 

Plate IV. 

Fig 14. Left tarso-metatarsus of a moa (Dinornis 
sp? New Zealand). Anterior aspect, nat. size 
(No. 7164, coll. U. S. Nat. Mus.). From New 
Zealand. (These exticnt birds are not well 
represented in the collection.) 

Plate V. 

Fig. 15. Same bone as shown in Fig. 14 above. 
Direct posterior aspect; nat size. Compare 
the middle trochlea with Ihat part shown 
in Fig. 3 (Pl. I) and Fig. 11 (Pl. II). This 
bone has all the appearance of one belong-
ing to a recent bird; it is barely sub-
fossilized. 


